
Al
Matarranya
i la Terra Alta
Si vens a Casa de las Letras i vols una selecció de les millors activitats i visites a la zona, 
aquesta és la teva guia. Aquí tens les nostres 5 propostes estrella, que es poden fer en mig 
dia, per a que planifiquis una estada perfecta segons les teves preferències i tinguis una visió 
del que la comarca ofereix:

1. Vagareja pels nostres pobles, sobretot per 

Vall-de-roures i La Freixneda i compra productes 

locals en les cooperatives (oli i olives, vi ...). 

2. Deixa't fascinar per la natura i fes 

alguna excursió pel Parc Natural dels Ports de 

Beseit o els seus voltants, n'hi ha per a tot tipus de 

públics, des de simples passejades per pla a 

excursions més exigents.

3. Recorre el passat iber de la comarca, 

visitant alguns jaciments arqueològics com els de 

Calaceit i els diferents centres d'interpretació.

4. Aprèn sobre el nostre passat proper: 
La Batalla de l'Ebre vista de prop, amb espais 

històrics recuperats i centres d'interpretació 

tematitzats.

5. Desperta la teva energia amb el 
turisme actiu i perd-te en bici, a cavall o 

submergeix-te fent barranquisme pels nostres rius.

Segueix llegint per tenir més detalls i diferents 

variants de cada propostes. I no dubtis a 

demanar-nos ajuda si vols recomanacions 

específiques per al teu grup!
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Cretes
Cretes és un poble amb un encant indiscutible. 
Velles cases amb grans carreus de pedra, balcons de 
fusta, portals, i racons fan d'aquesta petita població 
una visita obligada si estàs al Matarranya.

Destaquen la Casa Turull (1746) i l’Esglesia de 
l’Assumpció, aixec
ada al s. XVI. 

Vall-de-roures 
La població de Vall-de-roures és potser una de les 
més conegudes de la comarca, i està declarada 
Conjunt Històric Artístic.

Destaca de manera molt rellevant el seu castell, del 
segle XIV, i declarat Monument Nacional, així com 
l'Església de Santa Maria la Major.

El poble té molts racons amb encant, carrers 
empedrats, cases senyorials, portades, ponts, etc.
Pots començar la ruta pel pont medieval i pujar 
vagarejant fins al castell (si t’encaixa l'horari, val la 
pena entrar).
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Vagareja pel casc
històric dels pobles
L'encant dels racons de carrers i places

1

Tots els pobles de la comarca tenen cascs històrics interessants pels quals ve de gust 
perdre’s. Sortint de Casa de las Letras, et suggerim aquesta ruta que t’ocuparà 
aproximadament mig dia: 

3h 30’ de visita + 25’ de desplaçaments (anada)

La Freixneda
El casc històric, i la imponent llotja de la Casa 
Consistorial són sens dubte un atractiu suficient 
per visitar el poble de la Freixneda.

Però a més, a La Freixneda es conserven també 
portals d'accés a través de la muralla, el Palau de la 
Encomienda, l'antic castell i nombroses cases 
senyorials i racons amb encant.

Impressionant també la visita a la presó (a la Casa 
Consistorial) i al calabós (accés per l'oficina de 
turisme).

Recomanable així mateix la visita a l'Ermita de 
Santa Bàrbara, amb bones vistes de la zona i 
pocetas rupestres excavades a la roca.
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Cretes
Cretes és un poble amb un encant indiscutible. 
Velles cases amb grans carreus de pedra, balcons de 
fusta, portals, i racons fan d'aquesta petita població 
una visita obligada si estàs al Matarranya.

Destaquen la Casa Turull (1746) i l’Esglesia de 
l’Assumpció, aixec
ada al s. XVI. 

Vall-de-roures 
La població de Vall-de-roures és potser una de les 
més conegudes de la comarca, i està declarada 
Conjunt Històric Artístic.

Destaca de manera molt rellevant el seu castell, del 
segle XIV, i declarat Monument Nacional, així com 
l'Església de Santa Maria la Major.

El poble té molts racons amb encant, carrers 
empedrats, cases senyorials, portades, ponts, etc.
Pots començar la ruta pel pont medieval i pujar 
vagarejant fins al castell (si t’encaixa l'horari, val la 
pena entrar).

Vagereja pel casc històric dels pobles1

La Freixneda
El casc històric, i la imponent llotja de la Casa 
Consistorial són sens dubte un atractiu suficient 
per visitar el poble de la Freixneda.

Però a més, a La Freixneda es conserven també 
portals d'accés a través de la muralla, el Palau de la 
Encomienda, l'antic castell i nombroses cases 
senyorials i racons amb encant.

Impressionant també la visita a la presó (a la Casa 
Consistorial) i al calabós (accés per l'oficina de 
turisme).

Recomanable així mateix la visita a l'Ermita de 
Santa Bàrbara, amb bones vistes de la zona i 
pocetas rupestres excavades a la roca.

I si tens més temps, pots també afegir 
altres poblacions a la teva ruta:

Calaceit
La localitat de Calaceit ofereix un casc històric 
molt ben conservat, amb nombrosos edificis 
d'interès i cases senyorials. Per això està 
declarat Conjunt d'Interès Històric Artístic.

Imprescindible la visita a l'Església de la Mare 
de Déu de l'Assumpció, així com a la presó i al 
Museu Juan Cabré.

Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan posseeix un interessant casc 
històric amb vestigis del seu passat medieval.  
L'Ajuntament, edifici renaixentista, així com 
l'església gòtica de Sant Joan Baptista, 
mereixen una visita.

La població alberga el Centre Picasso, 
interessant museu del genial pintor.

Interessant també la visita al Convent de Sant 
Salvador, als peus de la muntanya de Santa 
Bàrbara, situat als afores del poble.

Ràfels 
Ràfels va ser declarada Conjunt Històric 
Artístic per l'encant del seu casc històric i el 
gran nombre de cases de pedra ben 
conservades.

Es conserven restes de l'antic castell de l'orde 
de Calatrava, especialment una torrassa.

Destaca també l'Ajuntament, que alberga una 
presó antiga recentment restaurada.
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Deixa't fascinar
per la natura
Passejades pel camp o la muntanya i albirament de fauna

2

La proximitat al Parc Natural dels Ports de Beseit, així com les rutes senyalitzades per fer 
amb bicicleta o passejant, com la Via Verda, i la infinitat d'excursions per a tots els nivells i en 
contacte permanent amb l'aigua dels seus rius fan d'aquesta zona un paradís pels amants de 
la natura.

Casa de las Letras és un bon punt de sortida per a excursions o passejos relaxats pel camp. 
Alguns suggeriments, amb diferent nivell de dificultat:

El Parrisal  (Beseit)
5 h excursió + 30’ 'desplaçament (anada)

Sens dubte una de les excursions més típiques de la 
zona i d'una gran bellesa si es fa completa. Com que 
és una ruta d'anada i tornada, permet fer sol un tros 
i tornar al punt en què es desitgi. Recomanable en 
temporada baixa, ja que en les èpoques de major 
turisme hi ha molta afluència. 

Els Estrets (Arnes)
3 h excursió + 30’ 'desplaçament (anada)

Els Estrets, a Arnes, és una de les nostres excursions 
favorites, per la seva excel·lent combinació de 
senderisme, aigua i observació de fauna.

L'excursió recorre part del camí que realitza el riu 
Estrets abans de la seva trobada amb l'Algars, a través 
d'un estret barranc. És relativament fàcil observar 
voltors i cabres salvatges escalant les roques.

El camí transcorre paral·lel al riu, però elevat en la 
major part del recorregut. És senzill accedir al riu 
per banyar-se en diferents punts, que compten amb 
gorgs de gran profunditat, com el Toll Blau, així com 
realitzar part del recorregut remuntant el riu.

El recorregut complet d'anada caminant es realitza 
en una hora i mitja, i arriba a una zona de pàrquing 
propera a l'àrea recreativa de la Franqueta. No 
presenta grans desnivells, i és senzilla i adequada 
per a nens. És possible deixar prèviament un cotxe 
en aquest punt i finalitzar l'excursió aquí, o bé 
tornar caminant per la mateixa ruta.

L'accés es realitza a través d'una pista asfaltada 
d'uns 4 km, i apta per a tot tipus de vehicles. Al final 
de la pista hi ha una esplanada per deixar els 
cotxes.
 

Roques de Benet (Arnes)
2 h excursió + 30’ desplaçament (anada) 

L'ascensió a les Roques de Benet és una d'aquelles 
excursions poc habituals, que amb relativament poc 
esforç ofereixen una gran recompensa.

El trajecte caminant (d'anada) és d'uns 45 minuts, i les 
vistes des de dalt són espectaculars, ja que poden 
contemplar-se gairebé per complet el Matarranya i la 
Terra Alta.

És una excursió no apta per a tot tipus de persones, ja 
que el tram final es realitza per una torrentera 
pedregosa, i el ritme és força lent i amb terreny molt 
desigual. Apta per a nens, encara que amb prudència 
al cim.

És també una bona excursió per a l'albirament de 
fauna, especialment cabres salvatges i voltors.

1h 30’ - 6 h + 20 - 40’ de desplaçament (durada variable en funció de l'elecció)
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El Parrisal  (Beseit)
5 h excursió + 30’ 'desplaçament (anada)

Sens dubte una de les excursions més típiques de la 
zona i d'una gran bellesa si es fa completa. Com que 
és una ruta d'anada i tornada, permet fer sol un tros 
i tornar al punt en què es desitgi. Recomanable en 
temporada baixa, ja que en les èpoques de major 
turisme hi ha molta afluència. 

Els Estrets (Arnes)
3 h excursió + 30’ 'desplaçament (anada)

Els Estrets, a Arnes, és una de les nostres excursions 
favorites, per la seva excel·lent combinació de 
senderisme, aigua i observació de fauna.

L'excursió recorre part del camí que realitza el riu 
Estrets abans de la seva trobada amb l'Algars, a través 
d'un estret barranc. És relativament fàcil observar 
voltors i cabres salvatges escalant les roques.

El camí transcorre paral·lel al riu, però elevat en la 
major part del recorregut. És senzill accedir al riu 
per banyar-se en diferents punts, que compten amb 
gorgs de gran profunditat, com el Toll Blau, així com 
realitzar part del recorregut remuntant el riu.

El recorregut complet d'anada caminant es realitza 
en una hora i mitja, i arriba a una zona de pàrquing 
propera a l'àrea recreativa de la Franqueta. No 
presenta grans desnivells, i és senzilla i adequada 
per a nens. És possible deixar prèviament un cotxe 
en aquest punt i finalitzar l'excursió aquí, o bé 
tornar caminant per la mateixa ruta.

L'accés es realitza a través d'una pista asfaltada 
d'uns 4 km, i apta per a tot tipus de vehicles. Al final 
de la pista hi ha una esplanada per deixar els 
cotxes.
 

Roques de Benet (Arnes)
2 h excursió + 30’ desplaçament (anada) 

L'ascensió a les Roques de Benet és una d'aquelles 
excursions poc habituals, que amb relativament poc 
esforç ofereixen una gran recompensa.

El trajecte caminant (d'anada) és d'uns 45 minuts, i les 
vistes des de dalt són espectaculars, ja que poden 
contemplar-se gairebé per complet el Matarranya i la 
Terra Alta.

És una excursió no apta per a tot tipus de persones, ja 
que el tram final es realitza per una torrentera 
pedregosa, i el ritme és força lent i amb terreny molt 
desigual. Apta per a nens, encara que amb prudència 
al cim.

És també una bona excursió per a l'albirament de 
fauna, especialment cabres salvatges i voltors.

I si el que vols és simplement un 
passeig relaxat pel camp, prova amb 
aquestes opcions

Via Verda (Lledó)
Amb estació a Lledó, aquest antic traçat de 
ferrocarril recorre la comarca des Alcanyís fins 
a Tortosa. El traçat és molt pla i sense trànsit, 
de manera que és agradable i fàcil de recórrer 
durant tot l'any.

Camí d'Horta de Sant 
Joan (Lledó)
2 h  (anada i tornada)

Sortint des de Lledó, creuant el pont del riu, un 
camí surt a l'esquerra i recorre els camps fins a 
Horta de Sant Joan. El camí és fàcil i ample, i es 
pot recórrer el tram que es desitgi, bé complet 
fins a Horta i tornar caminant, o bé donar la 
volta a qualsevol punt.

Mas de Bunyol 
(Vall-de-roures)
O si vols veure animals amb un passeig curtet 
(uns 10 minuts), acosta't a Mas de Bunyol a 
albirar voltors. Cada dia, a primera hora del 
matí, es pot anar al punt d'observació (amb 
reserva prèvia) per veure un espectacle únic: 
com centenars de voltors s'alimenten de les 
restes de carn a Mas de Bunyol.
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Recorre 
el passat iber
Els nostres orígens culturals a un pas

3

Tota la zona del Baix Aragó compta amb un important passat iber. A la comarca del 
Matarranya hi trobem diversos jaciments arqueològics, així com diferents centres 
d'interpretació de la cultura i història. Si t'interessa una petita immersió històrica pots 
aprofitar la teva estada a Casa de las Letras per visitar els següents enclavaments:

San Antoni (Calceit)
Molt proper a la població de Calaceit, a 1 km, 
gaudeix unes excel·lents vistes, en estar situat a la 
part alta del turó de Sant Cristòfol.

El poblat presenta restes de dues èpoques diferents: 
cases al voltant de carrer central, datades en els 
segles V i IV a.C., i una ampliació posterior datada al 
segle III a.C.

Interessant destacar la torrassa defensiu, així com 
les restes d'una bassa d'emmagatzematge d'aigua.

L'accés es realitza des de la carretera a Calaceit, just 
abans d'entrar al poble, i és apte per a tot tipus de 
vehicles.

Tossal Redó (Calceit)
El jaciment de Tossal Redó es troba a uns 2 km de 
Calaceit, a la zona alta d'un petit turó amb unes 
vistes excel·lents de la comarca.

En les restes del poblat es conserven encara els 
traços del carrer central, així com d'unes 40 
habitatges. Destaquen les restes del recinte 
defensiu, datats al segle VI a.C.

El camí d'accés més proper a la Casa de las Letras 
està a la carretera cap a Calaceit, uns 2 km abans 
d'arribar al poble. La pista està ben senyalitzada, i 
és apta per a tot tipus de vehicles.

Túmuls ibers  (Calceit)
Per accedir als túmuls cal aparcar al quilòmetre 8 de 
la carretera entre Calaceit i Cretes. Un recorregut 
senyalitzat ens permet apropar-nos a diversos 
enterraments en cista d'època ibera. El passeig 
entre els camps és simplement meravellós i alguns 
dels enterraments es troben en molt bon estat de 
conservació. Es tracta enterraments individuals 
dels segles VII o VI a.C., una estructura de pedra on 
es situaven les cendres del difunt acompanyats del 
seu aixovar.

3h 30’ de visita + 25’ de desplaçaments (anada)
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San Antoni (Calceit)
Molt proper a la població de Calaceit, a 1 km, 
gaudeix unes excel·lents vistes, en estar situat a la 
part alta del turó de Sant Cristòfol.

El poblat presenta restes de dues èpoques diferents: 
cases al voltant de carrer central, datades en els 
segles V i IV a.C., i una ampliació posterior datada al 
segle III a.C.

Interessant destacar la torrassa defensiu, així com 
les restes d'una bassa d'emmagatzematge d'aigua.

L'accés es realitza des de la carretera a Calaceit, just 
abans d'entrar al poble, i és apte per a tot tipus de 
vehicles.

Tossal Redó (Calceit)
El jaciment de Tossal Redó es troba a uns 2 km de 
Calaceit, a la zona alta d'un petit turó amb unes 
vistes excel·lents de la comarca.

En les restes del poblat es conserven encara els 
traços del carrer central, així com d'unes 40 
habitatges. Destaquen les restes del recinte 
defensiu, datats al segle VI a.C.

El camí d'accés més proper a la Casa de las Letras 
està a la carretera cap a Calaceit, uns 2 km abans 
d'arribar al poble. La pista està ben senyalitzada, i 
és apta per a tot tipus de vehicles.

Túmuls ibers  (Calceit)
Per accedir als túmuls cal aparcar al quilòmetre 8 de 
la carretera entre Calaceit i Cretes. Un recorregut 
senyalitzat ens permet apropar-nos a diversos 
enterraments en cista d'època ibera. El passeig 
entre els camps és simplement meravellós i alguns 
dels enterraments es troben en molt bon estat de 
conservació. Es tracta enterraments individuals 
dels segles VII o VI a.C., una estructura de pedra on 
es situaven les cendres del difunt acompanyats del 
seu aixovar.

I si encara vols conèixer una mica més 
a fons aquesta antiga cultura, pots 
visitar: 

Centre d'Interpretació 
de la Llengua Ibera  
(Cretes)
A Cretes trobem un interessant Centre 
d'Interpretació dedicat a la llengua i l'escriptura 
ibèrica. A més d'oferir dades sobre el poblat 
ibèric d'Els Castellans, el centre pretén aportar 
informació sobre l'interessant alfabet ibèric, així 
com sobre altres maneres d'escriptura i els seus 
orígens.

Destaquem el racó dedicat als nens, on 
mitjançant tampons i tinta poden aprendre a 
escriure algunes paraules utilitzant l'alfabet 
iber. També poden modelar amb plastilina 
seguint un model trobat en una de les 
excavacions. 

Museu Joan Cabré 
(Calaceit)
El museu Juan Cabré a Calaceit (Terol), està 
dedicat a l'obra i la vida de l'arqueòleg, 
considerat un dels més rellevants en 
l'arqueologia espanyola del segle XX.

El museu recull materials originals de Joan 
Cabré (dibuixos, pintures, etc.), així com 
informació sobre la cultura ibera i el jaciment 
de Sant Antoni.

Finalment, compta amb una sala d'exposicions 
temporals d'art contemporani, situada a la 
planta semisoterrani, on pot observar-se també 
una mostra d'objectes etnològics.
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Aprèn sobre
el nostre passat proper:
La Batalla de l'Ebre
L'impacte d'una guerra al territori

4

La Batalla de l'Ebre va ser sens dubte la més dura, sagnant i decisiva de la Guerra Civil 
espanyola (1936-1939). Va tenir lloc en terres de les actuals comarques catalanes de la Terra 
Alta i la Ribera d'Ebre al llarg de la segona meitat de l'any 1938.

El Consorci Memorials dels Espais de la Batalla de l'Ebre ha recuperat diversos dels 
escenaris de la batalla i organitzat centres d'interpretació en diverses localitats. Alguns d'ells 
haurien de ser de visita obligada per als que s'acosten a aquesta zona per primera vegada.

Poble Vell (Corbera d’Ebre)
Segurament el tret més característic de Corbera 
d'Ebre és la combinació que s'ha mantingut entre 
l'antic poble, destruït durant la Guerra Civil, i el nou, 
creat just al costat i seguint el marge de la carretera.

Els edificis del poble antic es conserven com a 
memòria dels esdeveniments, i s'ha enclavat allà 
l'Abecedari de la Llibertat, una obra artística 
realitzada per diversos autors com a testimoni 
contra la guerra.

Centre d'Interpretació 
115 dies  (Corbera d’Ebre)
El Centre d'Interpretació 115 dies de Corbera d'Ebre 
narra la història de la Batalla de l'Ebre, la més 
sagnant i decisiva de la Guerra Civil espanyola.

La batalla, que es va desenvolupar en aquests 
paratges en la segona meitat de l'any 1938, va 
suposar l'última temptativa de la República per 

canviar el curs de la guerra, intentat fer retrocedir a 
les tropes nacionals que a inicis d'any havia dividit 
el territori republicà en dos.

El centre ens presenta el transcurs de la batalla a 
través de diversos diorames molt ben realitzats que 
expliquen el marc contextual de la batalla (La nit de 
Sant Jaume), la seva preparació (El pas del riu), 
realització (115 dies de combats) i resultat (L'últim 
dia).

Finalment, un audiovisual ens explica, a través dels 
nens (avui avis) que van viure la campanya, les 
conseqüències de la guerra, convidant a la reflexió.

Es tracta d'una activitat molt interessant per a 
realitzar amb nens donat el desplegament 
audiovisual del centre d'interpretació.

Museu Memorial de la 
Batalla de l'Ebre (Gandesa)
Es tracta d'una de les col·leccions més completes de 
restes de la famosa batalla que va marcar l'últim 
intent republicà de prendre la iniciativa. Els seus 
efectes van condicionar notablement el història 
social i econòmica de la comarca. Les seves 
cicatrius en forma de trinxeres es poden visitar pels 
voltants. Les peces exposades tenen el seu origen 
en la col·lecció del Centre d'Estudis de la Batalla de 
l'Ebre (CEBE)

2h 15’ de visita + 35’ de desplazamientos (ida)
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Poble Vell (Corbera d’Ebre)
Segurament el tret més característic de Corbera 
d'Ebre és la combinació que s'ha mantingut entre 
l'antic poble, destruït durant la Guerra Civil, i el nou, 
creat just al costat i seguint el marge de la carretera.

Els edificis del poble antic es conserven com a 
memòria dels esdeveniments, i s'ha enclavat allà 
l'Abecedari de la Llibertat, una obra artística 
realitzada per diversos autors com a testimoni 
contra la guerra.

Centre d'Interpretació 
115 dies  (Corbera d’Ebre)
El Centre d'Interpretació 115 dies de Corbera d'Ebre 
narra la història de la Batalla de l'Ebre, la més 
sagnant i decisiva de la Guerra Civil espanyola.

La batalla, que es va desenvolupar en aquests 
paratges en la segona meitat de l'any 1938, va 
suposar l'última temptativa de la República per 

canviar el curs de la guerra, intentat fer retrocedir a 
les tropes nacionals que a inicis d'any havia dividit 
el territori republicà en dos.

El centre ens presenta el transcurs de la batalla a 
través de diversos diorames molt ben realitzats que 
expliquen el marc contextual de la batalla (La nit de 
Sant Jaume), la seva preparació (El pas del riu), 
realització (115 dies de combats) i resultat (L'últim 
dia).

Finalment, un audiovisual ens explica, a través dels 
nens (avui avis) que van viure la campanya, les 
conseqüències de la guerra, convidant a la reflexió.

Es tracta d'una activitat molt interessant per a 
realitzar amb nens donat el desplegament 
audiovisual del centre d'interpretació.

Museu Memorial de la 
Batalla de l'Ebre (Gandesa)
Es tracta d'una de les col·leccions més completes de 
restes de la famosa batalla que va marcar l'últim 
intent republicà de prendre la iniciativa. Els seus 
efectes van condicionar notablement el història 
social i econòmica de la comarca. Les seves 
cicatrius en forma de trinxeres es poden visitar pels 
voltants. Les peces exposades tenen el seu origen 
en la col·lecció del Centre d'Estudis de la Batalla de 
l'Ebre (CEBE)

Si t'interessa ampliar els teus 
coneixement sobre aquest tema, pots 
visitar altres ubicacions històriques, 
com per exemple: 

Trinxeres Els Barrancs   
(Villalba dels Arcs)
La trinxera de Els Barrancs és una línia de 700 
metres de trinxera, amb una profunditat 
superior al metre i mig, i alguns espais excavats 
per a refugi dels soldats i magatzem de 
queviures i municions.

Es tracta d'una part del front situat entre les 
poblacions de Villalva dels Arcs i la Pobla de 
Massaluca. S'hi accedeix per una pista que 
parteix de la carretera entre les dues localitats. 
La pista està senyalitzada i en bon estat, per la 
qual cosa és transitable per a tot tipus de 
vehicles.

Hospitals de Sang 
(Batea)
El Centre d'Interpretació Hospitals de Sang, 
situat a Batea, ens presenta, a través 
d'interessants panells i diorames, el tractament 
dels ferits en el front al llarg de la guerra civil, 
fent especial èmfasi en les dues divisions que es 
van enfrontar en la Batalla de l'Ebre.

A l'escassetat de mitjans materials, els 
republicans van haver de respondre amb 
importants innovacions, algunes de les quals 
s'exportarien immediatament a teatres 
internacionals.

Entre totes aquestes innovacions destaca la 
creació de bancs de sang.
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neoprè, s'inicia el descens pel riu. El descens dura 
aproximadament una hora i mitja.

Activitat recomanada per a nens atrevits però 
només a partir dels 8-10 anys, i que hagin esmorzat 
bé: molta nocilla i sucre per no perdre la calor 
corporal durant l'activitat (consultar als monitors de 
les empreses de turisme actiu).

Kayak o pàdel surf al 
Pantà de Pena (Beseit)
En l'espectacular marc del Pantà de Pena poden 
practicar esports aquàtics. Una possibilitat molt 
interessant és el lloguer de kayaks o altres 
embarcacions (barques a pedals, pàdel surf...), que 
permeten passar una jornada gaudint de l'aigua.

Als voltants del pantà hi ha zones habilitades per al 
descans, amb taules i bancs a l'ombra per als que no 
remen, pel que és agradable per anar a passar el 
matí o el dia sencer .

Activitat molt recomanable amb nens, a partir dels 
4 anys.

Desperta la teva energia 
amb el turisme actiu
Propostes atrevides per a tots els gustos

5

A més de les nombroses excursions a peu, la comarca ofereix activitats per a tots els gustos: 
recorreguts en bicicleta, barranquisme, passejades a cavall o esports aquàtics en 
embassaments i rius són només algunes de les alternatives.

Aquí tens algunes idees si et van aquest tipus d'activitats. I si vols més detalls, pregunta'ns i 
et donarem les dades d'algunes empreses de turisme actiu de la zona!

Via Verda en bicicleta
Una activitat súper recomanable per a tota la 
família.

La Via Verda, amb estació a Lledó, és una antiga via 
de tren reconvertida en sender per realitzar amb 

bicicleta o passejant.

Recorre la Terra Alta i el Matarranya, per la qual 
cosa des de Lledó es poden realitzar excursions en 
ambdues direccions en funció de la preparació 
física de cadascú.

El recorregut és força planer en la majoria dels 
trams, i molt còmode per anar amb nens, perquè 
està ben condicionat i no passen cotxes. Molt 
agradable també per realitzar passejant, observant 
la natura que ens envolta.

Recomanable portar llanternes (opció que 
entusiasma els més petits), ja que en alguns trams 
es travessen túnels amb escassa il·luminació.

Les empreses de turisme actiu lloguen bicicletes i 
realitzen servei de remuntador, perquè tot el 
recorregut sigui facilet. Es pot començar a Cretes o a 
Horta de Sant Joan, i baixar fins al Pinell de Brai, o 
Xerta, en funció de les ganes. I en el punt acordat 
una furgoneta us pot recollir i portar-vos de tornada 
fins al cotxe.

El recorregut té una baixada molt lleugera cap al 
mar, pràcticament no cal pedalar, així que no us 
espanteu pels quilòmetres, perquè és apte per a 
qualsevol.

També es poden llogar tàndems, bicicletes 
elèctriques, carrets per a nens petits (o mascotes).

Recorreguts a cavall
Passejar pels camins a cavall és una altra gran 
alternativa per veure de prop la comarca, la 
treballada agricultura dels nostres camps i alguns 
dels punts panoràmics més interessants.

Les rutes poden ser de diferent durada, en funció de 
les preferències, però totes ofereixen una 
perspectiva única del territori i permeten el 
contacte directe amb la natura i la fauna.

Barranquisme
Els rius són sens dubte un dels principals atractius 
de la nostra comarca, i baixar amb ajuda de monitor 
i equipats amb neoprè és una activitat que 
entusiasma els joves i als més atrevits.

Realitzar barranquisme és una ruta apassionant al 
cor dels Ports de Beseit, generalment realitzada 
amb guies especialitzats. Un entorn i un paisatge 
que segur que no oblidaran fàcilment.

Generalment es realitza el descens del riu Canaletes, 
començant en el salt del Ventador, un gorg 
d'increïble bellesa entre roques en la qual 
submergir-als peus d'una cascada.

Encara que pots fer la ruta per lliure, és 
recomanable contractar una empresa de turisme 
actiu, per anar en companyia d'un guia especialitzat 
i comptar amb vestits de neoprè. En aquest cas, la 
ruta comença a Horta de Sant Joan, on els monitors 
de turisme actiu et porten en tot terreny fins al punt 
d'inici.

Un cop s'aparca el cotxe es realitza una ruta a peu 
d'uns 25 minuts. A partir d'aquí, i amb vestits de 

1h 30’- 4 h + 20 - 40’ de desplaçament (durada variable en funció de l'elecció)
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neoprè, s'inicia el descens pel riu. El descens dura 
aproximadament una hora i mitja.

Activitat recomanada per a nens atrevits però 
només a partir dels 8-10 anys, i que hagin esmorzat 
bé: molta nocilla i sucre per no perdre la calor 
corporal durant l'activitat (consultar als monitors de 
les empreses de turisme actiu).

Kayak o pàdel surf al 
Pantà de Pena (Beseit)
En l'espectacular marc del Pantà de Pena poden 
practicar esports aquàtics. Una possibilitat molt 
interessant és el lloguer de kayaks o altres 
embarcacions (barques a pedals, pàdel surf...), que 
permeten passar una jornada gaudint de l'aigua.

Als voltants del pantà hi ha zones habilitades per al 
descans, amb taules i bancs a l'ombra per als que no 
remen, pel que és agradable per anar a passar el 
matí o el dia sencer .

Activitat molt recomanable amb nens, a partir dels 
4 anys.

Via Verda en bicicleta
Una activitat súper recomanable per a tota la 
família.

La Via Verda, amb estació a Lledó, és una antiga via 
de tren reconvertida en sender per realitzar amb 

bicicleta o passejant.

Recorre la Terra Alta i el Matarranya, per la qual 
cosa des de Lledó es poden realitzar excursions en 
ambdues direccions en funció de la preparació 
física de cadascú.

El recorregut és força planer en la majoria dels 
trams, i molt còmode per anar amb nens, perquè 
està ben condicionat i no passen cotxes. Molt 
agradable també per realitzar passejant, observant 
la natura que ens envolta.

Recomanable portar llanternes (opció que 
entusiasma els més petits), ja que en alguns trams 
es travessen túnels amb escassa il·luminació.

Les empreses de turisme actiu lloguen bicicletes i 
realitzen servei de remuntador, perquè tot el 
recorregut sigui facilet. Es pot començar a Cretes o a 
Horta de Sant Joan, i baixar fins al Pinell de Brai, o 
Xerta, en funció de les ganes. I en el punt acordat 
una furgoneta us pot recollir i portar-vos de tornada 
fins al cotxe.

El recorregut té una baixada molt lleugera cap al 
mar, pràcticament no cal pedalar, així que no us 
espanteu pels quilòmetres, perquè és apte per a 
qualsevol.

També es poden llogar tàndems, bicicletes 
elèctriques, carrets per a nens petits (o mascotes).

Recorreguts a cavall
Passejar pels camins a cavall és una altra gran 
alternativa per veure de prop la comarca, la 
treballada agricultura dels nostres camps i alguns 
dels punts panoràmics més interessants.

Les rutes poden ser de diferent durada, en funció de 
les preferències, però totes ofereixen una 
perspectiva única del territori i permeten el 
contacte directe amb la natura i la fauna.

Barranquisme
Els rius són sens dubte un dels principals atractius 
de la nostra comarca, i baixar amb ajuda de monitor 
i equipats amb neoprè és una activitat que 
entusiasma els joves i als més atrevits.

Realitzar barranquisme és una ruta apassionant al 
cor dels Ports de Beseit, generalment realitzada 
amb guies especialitzats. Un entorn i un paisatge 
que segur que no oblidaran fàcilment.

Generalment es realitza el descens del riu Canaletes, 
començant en el salt del Ventador, un gorg 
d'increïble bellesa entre roques en la qual 
submergir-als peus d'una cascada.

Encara que pots fer la ruta per lliure, és 
recomanable contractar una empresa de turisme 
actiu, per anar en companyia d'un guia especialitzat 
i comptar amb vestits de neoprè. En aquest cas, la 
ruta comença a Horta de Sant Joan, on els monitors 
de turisme actiu et porten en tot terreny fins al punt 
d'inici.

Un cop s'aparca el cotxe es realitza una ruta a peu 
d'uns 25 minuts. A partir d'aquí, i amb vestits de 
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neoprè, s'inicia el descens pel riu. El descens dura 
aproximadament una hora i mitja.

Activitat recomanada per a nens atrevits però 
només a partir dels 8-10 anys, i que hagin esmorzat 
bé: molta nocilla i sucre per no perdre la calor 
corporal durant l'activitat (consultar als monitors de 
les empreses de turisme actiu).

Kayak o pàdel surf al 
Pantà de Pena (Beseit)
En l'espectacular marc del Pantà de Pena poden 
practicar esports aquàtics. Una possibilitat molt 
interessant és el lloguer de kayaks o altres 
embarcacions (barques a pedals, pàdel surf...), que 
permeten passar una jornada gaudint de l'aigua.

Als voltants del pantà hi ha zones habilitades per al 
descans, amb taules i bancs a l'ombra per als que no 
remen, pel que és agradable per anar a passar el 
matí o el dia sencer .

Activitat molt recomanable amb nens, a partir dels 
4 anys.

Via Verda en bicicleta
Una activitat súper recomanable per a tota la 
família.

La Via Verda, amb estació a Lledó, és una antiga via 
de tren reconvertida en sender per realitzar amb 

bicicleta o passejant.

Recorre la Terra Alta i el Matarranya, per la qual 
cosa des de Lledó es poden realitzar excursions en 
ambdues direccions en funció de la preparació 
física de cadascú.

El recorregut és força planer en la majoria dels 
trams, i molt còmode per anar amb nens, perquè 
està ben condicionat i no passen cotxes. Molt 
agradable també per realitzar passejant, observant 
la natura que ens envolta.

Recomanable portar llanternes (opció que 
entusiasma els més petits), ja que en alguns trams 
es travessen túnels amb escassa il·luminació.

Les empreses de turisme actiu lloguen bicicletes i 
realitzen servei de remuntador, perquè tot el 
recorregut sigui facilet. Es pot començar a Cretes o a 
Horta de Sant Joan, i baixar fins al Pinell de Brai, o 
Xerta, en funció de les ganes. I en el punt acordat 
una furgoneta us pot recollir i portar-vos de tornada 
fins al cotxe.

El recorregut té una baixada molt lleugera cap al 
mar, pràcticament no cal pedalar, així que no us 
espanteu pels quilòmetres, perquè és apte per a 
qualsevol.

També es poden llogar tàndems, bicicletes 
elèctriques, carrets per a nens petits (o mascotes).

Recorreguts a cavall
Passejar pels camins a cavall és una altra gran 
alternativa per veure de prop la comarca, la 
treballada agricultura dels nostres camps i alguns 
dels punts panoràmics més interessants.

Les rutes poden ser de diferent durada, en funció de 
les preferències, però totes ofereixen una 
perspectiva única del territori i permeten el 
contacte directe amb la natura i la fauna.

Barranquisme
Els rius són sens dubte un dels principals atractius 
de la nostra comarca, i baixar amb ajuda de monitor 
i equipats amb neoprè és una activitat que 
entusiasma els joves i als més atrevits.

Realitzar barranquisme és una ruta apassionant al 
cor dels Ports de Beseit, generalment realitzada 
amb guies especialitzats. Un entorn i un paisatge 
que segur que no oblidaran fàcilment.

Generalment es realitza el descens del riu Canaletes, 
començant en el salt del Ventador, un gorg 
d'increïble bellesa entre roques en la qual 
submergir-als peus d'una cascada.

Encara que pots fer la ruta per lliure, és 
recomanable contractar una empresa de turisme 
actiu, per anar en companyia d'un guia especialitzat 
i comptar amb vestits de neoprè. En aquest cas, la 
ruta comença a Horta de Sant Joan, on els monitors 
de turisme actiu et porten en tot terreny fins al punt 
d'inici.

Un cop s'aparca el cotxe es realitza una ruta a peu 
d'uns 25 minuts. A partir d'aquí, i amb vestits de 

I si el temps no acompanya, posa a 
prova el teu enginy:

Escape Room
Matarraña Aventura, una empresa de turisme 
actiu de la zona, organitza activitats de Escape 
Room, realitzades en espais interiors, de 
manera que són una bona alternativa en 
qualsevol moment, però especialment per estar 
entretinguts un dia de pluja o mal temps.

És una bona manera de divertir-se en grup 
buscant pistes per resoldre una endevinalla i 
aconseguir l'objectiu de poder "escapar" de la 
situació proposada.

A Internet pots veure més detalls d'aquesta proposta: 
www.matarranyaescaperoom.com
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